
โปรดลงนามตามลายมอืช่ือบนบตัร 
Signature as it appears on the card 

 

 

จดหมายขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการเรียกเกบ็ 
CUSTOMER DISPUTE LETTER 

TO:        TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED       
                FAX: 02-273-7212 หรือ 
                Email address : TMBCHARGEBACK@TMBBANK.COM 

FROM: 

PHONE: FAX: 

เรียน        ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) / TO TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                 วนัท่ี / DATE : ….……………….…..…… 

ขา้พเจา้ผูถื้อบตัรวิซ่า/มาสเตอร์การ์ด ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ขอตรวจสอบรายการเรียกเก็บตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
I wish to dispute the following transaction (s), which has been debited to my account.  Details as follows: - 

ช่ือ-นามสกลุ / Name-Surname หมายเลขโทรศัพท์ / Phone Number 

หมายเลขบัตร/ Card Number                                                                                                                                                                                                                            

ช่ือร้านค้า 
Merchant Name 

วนัที่ท ารายการ 
Transaction Date 

จ านวนเงนิ  /   Transaction   Amount 

บาท / Thai Baht เงนิตราต่างประเทศ 
Foreign Currency 

    
    
    

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓เพื่อระบุสาเหตุการปฏิเสธ / Please mark ✓to indicate your dispute reason) 
 1.  ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชร้ายการเรียกเก็บดงักล่าว / I neither participated in nor authorized the above transaction(s). 
 2.  ยอดเงินเรียกเก็บซ ้า / I have been billed more than once for the same transaction. 
 3.  ยอดเงินท่ีเรียกเก็บไม่ถูกตอ้ง ท่ีถูกตอ้งคือจ านวน..............................................ดงัหลกัฐานแนบ 
            The amount is incorrect, the corrected amount is ………………………………. as per attached evidence 
 4.  ขา้พเจา้ไม่ไดรั้บเงินคืนตามหลกัฐานการคืนเงินท่ีไดรั้บจากร้านคา้ / I have not received credit for the attached credit advice. 
 5.  ขา้พเจา้ไดช้ าระเงินดว้ยวิธีอ่ืนแลว้ ไดแ้ก่         เงินสด     บตัรเครดิต      อ่ืนๆ....................... .....  ดงัหลกัฐานแนบ 
        I have paid for the above transaction by:       Cash        Credit card      Others ……………...…as per   attached evidence 
 6.  ขา้พเจา้ไม่ไดรั้บสินคา้ / บริการ ซ่ึงร้านคา้แจง้ว่าจะส่งให้ในวนัท่ี................................................. 
              I have not received the goods/services, the expected deliver date was ……………………... 
 7.  ขา้พเจา้ไดแ้จง้ยกเลิกรายการแลว้ตั้งแต่วนัท่ี.............................................ดงัหลกัฐานแนบ 
              I have notified the merchant to cancel the transaction since ……………………………. as per attached evidence 
 8.  ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าบตัรเครดิตเลขท่ีดงักล่าวอยูใ่นความครอบครองของขา้พเจา้ตลอดเวลาท่ีเกิดรายการใชจ่้ายขา้งตน้ 
             I confirm that my Visa/Master card was in my possession and control during the above transaction (s). 
 9.  อ่ืนๆ /Other………………………………………………………………………………………………………... 
ในระหว่างการตรวจสอบ  ข้าพเจ้า 
During the Investigation, I do hereby 
        □      ยนิยอมช าระรายการดงักล่าวจากบญัชีบตัรเครดิตก่อน (ยกเวน้การเบิกเงินสด) / agree to pay the said transaction(s) arising from the mentioned 
credit card (except cash advance transactions)   
        □      ไม่ยนิยอมช าระรายการดงักล่าวจากบญัชีบตัรเครดิต /disagree to pay the said transaction(s) arising from the mentioned credit card   

 
       

กรุณากรอกขอ้ความและลงนามส่งกลบัมายงัธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  ทาง 
 Fax # 0-2273-7212 หรือ Email address : TMBCHARGEBACK@TMBBANK.COM  ภายใน 5  วนั  
มิฉะนั้นธนาคารจะไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบและปรับปรุงยอดเงินให้กบัท่านได ้                                                                                                                                                                   
Please return the completed and signed letter to TMB Bank Public Company Limited via fax # 0-
2273-7212  or Email address : TMBCHARGEBACK@TMBBANK.COM  within 5 days, otherwise, 
we are unable to conduct any investigation or make a credit adjustment to your account 

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมในการขอใบบนัทึกการขายและค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายการ รายการละ 200 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%) ส าหรับกรณีขอระงบัการ
เรียกเก็บรายการระหวา่งการตรวจสอบดว้ยนั้น ธนาคารฯ คิดดอกเบ้ียในอตัราสูงสุดตามประกาศของธนาคารฯ  นบัจากวนัท่ีธนาคารฯไดร้ะงบัรายการดงักล่าวออกจาก
บญัชีบตัรเครดิตจนถึงวนัท่ีธนาคารฯ พบวา่รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดจากการใชบ้ตัรเครดิตและ/หรืออยูใ่นความรับผิดชอบของผูถื้อบตัรจริงเท่านั้น 

V.2562-APRIL

        


